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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية

 
م الصّلحين االســـــــم   أد. عبد المجيد محمود السّلا
 10/01/0511 -السلط  تاريخ ومكان الميالد 

 الشريعة الكلية 

 الفقه وأصوله القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 0551 جامعة أم القرى الفقه وأصوله اهدكتور  
 0591 جامعة أم القرى الفقه وأصوله ماجستير 
 0591 جامعة أم القرى الفقه وأصوله بكالوريوس 
 0599 األردن وزارة التربية والتعليم/ أدبي الثانوية العامة 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 الشريعة التخصص العام 
 وأصولهالفقه  التخصص الدقيق 

 قتصاد اإلسّلميدراسات الصيرفة اإلسّلمية واال مـجاالت االهتمام 
 الفقه المقارن

 المعامّلت المالية المعاصرة
 الدراسات القضائية والقانونية
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 051ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 دراسة مقارنة –ات مفردات المذهب المالكي في العباد 
 يعدا المذهب المالكي من أشهر المذاهب المتبوعة في العالم اإلسّلمي وقد جاءت هذه األطروحة لدراسة  
 المسائل التي انفرد بها المذهب المالكي في المشهور والمعتمد فيه عن المذاهب الثّلثة األخرى في المعتمد فيها 
 مناقشتها مع بيان الراجح في كل مسألة.نفراد وعرض األدلة و وبيان أسباب اال 

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 1105 -1111 األردن -كلية الشريعة/ الجامعة األردنية/ عمان أستاذ  
 1111 -1111 األردن -كلية الشريعة/ الجامعة األردنية/ عمان أستاذ مشارك  

 1111 -0551 األردن -ة/ الجامعة األردنية/ عمانكلية الشريع أستاذ مساعد 

 0551 -0550 األردن -كلية الشريعة/ الجامعة األردنية/ عمان محاضر متفرغ 

 
  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 1111 -1112 عميد كلية الشريعة 
 1112- 1111 نائب عميد كلية الشريعة 

 1111 – 1111 رئيس قسم الفقه وأصوله 

 1109-1101 رئيس لجنة البحث العلمي في الكلية 

 1111-1111 رئيس لجنة الدراسات العليا في الكلية 

 1111-1111 رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم الفقه وأصوله 

 1111-1112 رئيس مجلس المركز الثقافي اإلسّلمي 

 1112-1111 الطلبة في الكلية رئيس لجنة التحقيق مع 

 1112-1111 رئيس لجنة التوجيه المسلكي للطلبة 
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 1111-1111 رئيس لجان امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراه 

 1111-1111 رئيس لجان امتحان الشامل لطلبة الماجستير 

 1111-1111 رئيس لجنة البرامج الدولية في قسم الفقه وأصوله 

 1111-1112 إقليم بّلد الشام في الجامعة األردنيةعضو لجنة  

 1111-1112 عضو مجلس العمداء 

 1111-1112 عضو مجلس الجامعة 

/ 1111-0551 عضو لجنة الفتوى في كلية الشريعة 
1119-1109 

 1112-1111 عضو مجلس كلية الدراسات العليا 

 1109-0559/1109 عضو مجلس كلية الشريعة 

 /1101-1101 اسات العليا في قسم الفقه وأصولهعضو لجنة الدر  
1119-1101 

 1109-1109 عضو لجنة الدراسات العليا في الكلية 
لزيارة مراكز التأهيل واإلصّلح في المملكة األردنية عضو لجان المناصحة  

جراء المناظرات والمناصحات مع النزالء ممن يتبنون الفكر التكفيري.  الهاشمية وا 
1119-1101 
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   األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
أثر التكييف الفقهي بسد الذرائع على بعض المعامّلت المالية المعاصرة  / مجلة الجامعة  أد. عبد المجيد الصّلحين 

   1105/ السعودية / اإلسّلمية للعلوم الشرعية  / الجامعة اإلسّلمية بالمدينة المنورة 
أثر الشروط المقترنة بالعقد في حماية رأس المال / مجلة جامعة الوصل للدراسات  أد. عبد المجيد الصّلحين 

 1105اإلسّلمية والعربية / جامعة الوصل/ االمارات المتحدة /

تزاماته أنموذجا / مجلة الميزان حقوق الراهن وال –عقد الضمان العيني في الفقه اإلسّلمي  أد. عبد المجيد الصّلحين 
للدراسات اإلسّلمية والقانونية/ المملكة االردنية الهاشمية  / جامعة العلوم اإلسّلمية 

 1105العالمية / 
العقود المركبة  وأثرها في حماية رأس المال /مجلة العلوم اإلسّلمية والحضارة / عمار  أد. عبد المجيد الصّلحين 

 1105الثليجي / الجزائر /
حماية اآلثار بين الفقه اإلسّلمي وقانون اآلثار األردني / مجلة الميزان للدراسات اإلسّلمية  أد. عبد المجيد الصّلحين 

 1105والقانونية / المملكة األردنية الهاشمية / جامعة العلوم اإلسّلمية العالمية / 
مجلة الجامعة  /ي عقود الهبات والتبرعات ها فتصرفات الشريك بمال الشركة  وأثر  أد. عبد المجيد الصّلحين 

   1105اإلسّلمية للعلوم الشرعية  / الجامعة اإلسّلمية بالمدينة المنورة / السعودية / 
الشرط المقارن لعقد البيع عند المالكية أقسامه وتطبيقاته المعاصرة / مجلة الجامعة  أد. عبد المجيد الصّلحين 

 1109غزة / –ة والقانونية / الجامعة اإلسّلمية اإلسّلمية للدراسات الشرعي
التحوطات التوثيقية وأثرها في حماية رأس المال/ مجلة العلوم والحضارة اإلسّلمية /جامعة  أد. عبد المجيد الصّلحين  

 1109عمار الثليجي/ الجزائر/ 
لدرسات مجلة كلية ا/ دراسة تحليلية  -وداالجارة المنتهية بالتمليك وشبهة اجتماع العق أد. عبد المجيد الصّلحين  

 1109/والعربية  اإلسّلمية
/ مجلة الميزان المرابحة لآلمر بالشراء أنموذجا–التدابير الشرعية لحماية رأس المال  أد. عبد المجيد الصّلحين  

 1109/ جامعة العلوم اإلسّلمية العالمية / للدراسات اإلسّلمية والقانونية 
للدراسات الشرعية  مجلة الجامعة اإلسّلميةأثر الغرر في الحكم الفقهي للمشتقات المالية/  مجيد الصّلحينأد. عبد ال  

 1109/  غزة  –/ الجامعة اإلسّلمية والقانونية 
 1109/جامعة آل البيت/ أثر الكفارات في تحقيق المقاصد الشرعية أد.عبد المجيد الصّلحين   

عند اإلمام  –لترجيح بقياس الشبه بين القولين وأثره في تخريج المسألة على مذهبين ا أد.عبد المجيد الصّلحين  
غزة –الشافعي / مجلة الجامعة اإلسّلمية للدراسات الشرعية والقانونية / الجامعة اإلسّلمية 

 /1109 
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 1109لبيت/ /جامعة آل اأثر ضيق وقت العبادة على فعل المكلف الصّلة أنموذجا أد.عبد المجيد الصّلحين 

/الجامعة األردنية/ ( دراسة شرعية قانونيةTimeshareتحقيق معنى عقد التملك تايم شير ) أد.عبد المجيد الصّلحين 
1101 

الفقه اإلسّلمي أنموذجا / مجلة العلوم اإلسّلمية  –العلوم الشرعية وتحديات العولمة  أد.عبد المجيد الصّلحين 
 1101زائر /والحضارة / عمار الثليجي / الج

 1101/ جامعة آل البيت/الحاجة ومعاييرها المؤثرة في الزكاة أد.عبد المجيد الصّلحين 

 1101/جامعة األزهر / العموالت المصارف اإلسّلمية عرضا ودراسة أد.عبد المجيد الصّلحين 

 1101/ جامعة القاهرة/ فقه االولويات مفهومة وضوابطه ومجاالته أد.عبد المجيد الصّلحين 

 1101/جامعةالقاهرة/التجديد في الفقه اإلسّلمي مفهومه، مجاالته، ضوابطه أد.عبد المجيد الصّلحين 

 ,Governance in the Islamic Financial Institutions, Al-Azhar University أد.عبد المجيد الصّلحين 
2014 

 Renovation in the Islamic jurisprudence concept contrals, Pensee أد.عبد المجيد الصّلحين 
Journal,2014 and scopes 

 1102/المعهد العالمي للفكر اإلسّلمي /الحوار المذهبي ، مفهومه ؛ ضوابطه ؛ مجاالته أد.عبد المجيد الصّلحين 

 1101/ماليزيا -الجامعة اإلسّلمية/الفروق الفقهية: مفهومها، تأصيلها، وشروطها أد.عبد المجيد الصّلحين 

 The Role of Shari’a Fatwa and Supervisory Board in the Islamic أد.عبد المجيد الصّلحين 
Bank, international journal of acadmic research,2013 

 Obscurities Related to the Selling by Morabaha for the Favor of أد.عبد المجيد الصّلحين 
Purchasing Orderer as Performed by Islamic Banks, Al - Azhar 

university,2013 
/جامعة  الشبه الواردة على بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريه المصارف اإلسّلمية أد.عبد المجيد الصّلحين 

 1101األزهر/
ردنية للدراسات المجلة األ /التطبيقات المعاصرة لعقد الجعالة في الفقه اإلسّلمي أد.عبد المجيد الصّلحين 

 1101/جامعة آل البيت/اإلسّلمية
المجلة األردنية في الدراسات / االستثمار في الشركات المختلطة؛ ضوابطه وأحكامه الفقهية أد.عبد المجيد الصّلحين 

 1101/اإلسّلمية
جامعة  /مجلة الشارقة للبحوث/ قه اإلسّلميالتهرب الضريبي وأحكامه في الف أد.عبد المجيد الصّلحين 

 1101/الشارقة
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 Islamic investment funds concept characteristics and أد.عبد المجيد الصّلحين 
rules,international journal of acadmic research, American journal of 

scientific research- USA,2012 
 1101/مجلة دراسات/مجاالته، أحكامهمفهومه، -اختّلف رب المال والمضارب  أد.عبد المجيد الصّلحين 

سمات المدرسة العراقية في المذهب المالكي والعّلقة بينها وبين المدارس األخرى في  أد.عبد المجيد الصّلحين 
 1101/المجلة األردنية في الدراسات اإلسّلمية/ المذهب

مجلة / دراسة تأصيلية تطبيقية -لة قاعدة إذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسي أد.عبد المجيد الصّلحين 
 1115/ الجامعة األردنية-دراسات

المجلة / شرط استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة بين الفقه اإلسّلمي والقانون الوضعي أد.عبد المجيد الصّلحين 
 1115/ األردنية للدراسات اإلسّلمية

جامعة اإلمارات العربية -مجلة الشريعة والقانون/الفقه اإلسّلمي الجرائم السلبية وأحكامها في أد.عبد المجيد الصّلحين 
 1119/المتحدة

جامعة اإلمارات -مجلة الشريعة والقانون/ زيعية في النظام المالي اإلسّلميالعدالة التو  أد.عبد المجيد الصّلحين 
 1111/ العربية المتحدة

 مجلة الشريعة والقانون/سّلمية والقانون الدولي اإلنسانيجرائم الحرب وفق التشريعات اإل أد.عبد المجيد الصّلحين 
/1111 

 1111/مجلة الشريعة والقانون/األصل عند الفقهاء مفهومه ومقوماته وشروطه أد.عبد المجيد الصّلحين 

 1111/ مجلة أبحاث اليرموك/األصل عند الفقهاء مفهومه ومقوماته وشروطه أد.عبد المجيد الصّلحين 

 1111/ مجلة الشريعة والقانون/ قواعد الترجيح بين المصالح المتعارضة مجيد الصّلحينأد.عبد ال 

-مجلة دراسات/التعويض عن األضرار المعنوية بين الفقه اإلسّلمي والقانون المدني أد.عبد المجيد الصّلحين 
 1112الجامعة األردنية/ 

 1112/مجلة الشريعة والقانون/ضوابطها في الفقه اإلسّلمياإلعّلنات التجارية؛ أحكامها و  أد.عبد المجيد الصّلحين 

مجلة الشريعة والدراسات / ظاهرة نظم المتون الفقهية؛ أسبابها وآثارها في الفقه اإلسّلمي أد.عبد المجيد الصّلحين 
 1112/ جامعة الكويت-اإلسّلمية

الجامعة -مجلة دراسات/في الجامعاتنحو نظرة مستقبلية لتدريس الفقه اإلسّلمي  أد.عبد المجيد الصّلحين 
 1111األردنية/

مجلة أبحاث / ظاهرة تعدد الروايات عن اإلمام أحمد؛ أسبابها وآثارها في الفقه الحنبلي أد.عبد المجيد الصّلحين 
 1110/اليرموك
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جامعة قطر/ -نونحولية كلية الشريعة والقا/ مفهومه وآثاره الفقهية -الخروج من الخّلف  أد.عبد المجيد الصّلحين 
1111 

 1111/  الجامعة األردنية -مجلة دراسات/ التدابير الشرعية لحماية البيئة في زمن السلم أد.عبد المجيد الصّلحين 

 0559الجامعة األردنية/ -مجلة دراسات/ العمرة بين الوجوب والسنياة أد.عبد المجيد الصّلحين 

 0559الجامعة األردنية/ -مجلة دراسات /مه وآثاره الفقهيةعموم البلوى مفهو  أد.عبد المجيد الصّلحين 

 -/ مجلة دراساتخصائصها؛ وآثارها في المذهب-المدرسة العراقية في المذهب المالكي أد.عبد المجيد الصّلحين 
 0559الجامعة األردنية/ 

 
  الكتب المنشورة

 
 التاريخ المؤلفون اسم الكتاب/ الناشر  
 أد. عبد المجيد الصّلحين صر/ دار الصحارى للطباعة والنشراإلسّلم وقضايا الع 

 وآخرون
1109 

وزارة المياه المياه بين األحكام الشرعية و األنماط السلوكية/  
 والري بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

 أد. عبد المجيد الصّلحين
 أد. عبد اهلل الصيفي
 د. عّلء عدوي
 د. رائد أبو مؤنس

1109 

دار المنهل  القسم الثاني / –المعاوضات في الفقه اإلسّلمي  
 عمان األردن -للطباعة والنشر 

 1109 أد. عبد المجيد الصّلحين 

 / التوثيقات في الفقه اإلسّلمي وتطبيقاتها المعاصرة 
 عمان األردن -دار المنهل للطباعة والنشر 

 

 أد. عبد المجيد الصّلحين
 

1101 

دار / دراسة مقارنة -هب المالكي في العبادات مفردات المذ 
 لبنان -ابن حزم، بيروت

 أد. عبد المجيد الصّلحين
 

1112 

دار حامد للطباعة والنشر/ / العولمة من منظور اسّلمي 
 األردن -عمان

 أد. عبد المجيد الصّلحين
 د. عبد الكريم الوريكات

 د. عمار جيدل

1111 

دار المستقبل / ه الطهارة والصّلةفقه العبادات القسم األول: فق 
 للنشر والتوزيع

 1111 أ د. عبد المجيد الصّلحين
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كتاب جامعي منهجي يدرس لطّلب بعض  /نظام اسّلم 
 الجامعات األردنية

أ د. عبد المجيد الصّلحين 
 وآخرون
 

0551 

 -دار المجتمع، جدة  /أحكام النجاسات في الفقه االسّلمي 
 السعودية

 0552 نمجيد الصّلحيأ د. عبد ال

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
مكان  اسم المؤتمر والجهة المنظمة  

وتاريخ 
 انعقاده

 نوع
المشارك

 ة
والقانون الدولي اإلنساني على التحديات اإلنسانية في النزاعات المسلحة أثر الشريعة اإلسّلمية  

 / منظمة الصليب األحمر الدولية .
 

 األردن
/1105 

 محاضر 

/جامعة منستر بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون  ، اإلسّلم والبيئةالثاني المؤتمر الدولي 
  .الدولي

ألمانيا 
/1105 

 محاضر 

األردن /  الندوة السادسة والعشرين /قضايا الزكاة المعاصرة  
1105 

 معقب

 سّلمي المؤتمر الدولي الثاني / المياه والبيئة من منظور ا 
 

األردن 
/1109 

 محاضر

ن مع وزارة /دائرة اإلفتاء العام بالتعاو دور الثقافة اإلسّلمية في بناء اإلنسان والمجتمعاتندوة  
   بية والتعليماألوقاف ووزارة التر 

األردن/ 
1109 

 محاضر

ألمانيا     ون الدولي/جامعة منستر بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعا ، اإلسّلم والبيئةالمؤتمر الدولي 
/1101 

 محاضر

 / جامعة عمار الثليجي، العلوم الشرعية واإلقّلع الحضاريالموتمر الدولي الثاني 
 

الجزائر 
/1101 

 محاضر

/األردن  / جامعة آل البيتالمؤتمر الدولي حول األمن المجتمعي 
1101 

 محاضر

ليبيا  / ديمية الدراسات العليا/ أكاالمؤتمر الدولي الثاني للخدمات المالية اإلسّلمية 
/1115 

 محاضر

مصر   // جامعة المنيةمؤتمر العلوم الشرعية والعربية بين األصالة والمعاصرة 
/1115 

 محاضر

ليبيا/ / أكادمية الدراسات العليا المؤتمر الدولي األولي للخدمات المالية اإلسّلمية 
1119 

 محاضر
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مصر/  / جامعة المنيةة والتنوعمؤتمر الثقافة اإلسّلمية بين الوحد 
1119 

 محاضر
دبي/  / جامعة اإلماراتمؤتمر األسواق المالية اإلسّلمية 

1119 
 محاضر

  

األردن/ المؤتمر الدولي الثاني للطب الشرعي/ الخدمات الطبية الملكية
1119 

 محاضر

 / جامعة المنيةالمؤتمر الدولي في االستشراق والدراسات العربية واإلسّلمية 
 

مصر 
/1111 

 محاضر

صّلح األمة  / منتدى الوسطية للفكر المؤتمر الدولي الدور العملي لتيار الوسطية في النهضة وا 
 والثقافة

األردن 
/1111 

 محاضر

/ وزارة األوقاف مؤتمر الوعظ واإلرشاد اإلسّلمي العالمي ) نحو خطاب إسّلمي معاصر ( 
 والشؤون والمقدسات اإلسّلمية

األردن 
/1111 

 محاضر

األردن  / وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسّلميةالتقريب بين المذاهبمؤتمر ثقافة  
/1111 

 محاضر

دبي  / جامعة اإلماراتالمؤتمر الدولي لألسواق المالية 
/1111 

 محاضر
األردن/  / جامعة آل البيتمؤتمر المذاهب اإلسّلمية وتحديات العصر 

1111 
 محاضر

دبي  / جامعة اإلمارات؛ معالم الواقع وآفاق المستقبلمؤتمر المؤسسات المالية اإلسّلمية 
/1111 

 محاضر

مصر  / جامعة المنيةمؤتمر التجديد في العلوم الشرعية والعربية 
/1111 

 محاضر

/ الجامعة األردنية بالتعاون مع مؤتمر القانون الدولي اإلنساني وأحكام الشريعة اإلسّلمية 
 منظمة الصليب األحمر العالمية

ن/ األرد
1112 

 محاضر

/ المركز الوطني لحقوق اإلنسان بالتعاون مع مؤتمر جرائم الشرف المنعقد في الجامعة األردنية 
 الجامعة األردنية

األردن/ 
1112 

 محاضر

األردن/  / جمعية الحديث النبوي الشريفمؤتمر األردن في الحديث الشريف والسيرة النبوية 
1110 

 محاضر

األردن/ / جامعة جرشمن منظور إسّلميمؤتمر قضايا البيئية  
1110 

 محاضر

األردن/  / جامعة الزرقاء الخاصةمؤتمر الثقافة اإلسّلمية وقضايا العصر 
1111 

 محاضر

/ جامعة اإلمارات العربية مؤتمر دور المصارف اإلسّلمية في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 
 المتحدة

دبي/ 
1111 

 محاضر

دبي/  / جامعة اإلمارات العربية المتحدةل للقانون في حماية البيئة وتنميتهامؤتمر نحو دور فاع 
0555 

 محاضر
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األردن/  / جامعة الزرقاء الخاصةمؤتمر تدريس الفقه اإلسّلمي في الجامعات؛ الواقع والطموح 
0559 

 محاضر

األردن/  / جامعة الزرقاء الخاصةمؤتمر المستجدات الفقهية 
0551 

 محاضر

 
  ل المشرف عليهاالرسائ

 
 Title/ Level  

 

Student Name Year  

/  ديثالمذهب الشافعي في األردن ومظاهر التأثر به في العصر الح 
 )ماجستير(

 1105 جهاد الطوالبة 

() دكتوراه/المنهج العقلي في أصول الفقه وموقف الحديثين منه    1105 عبد المنعم أحمد  

 1109 نور الخطيب   (دكتوراه )ة/الركاز أنواعه وأحكامه وتطبيقاته المعاصر  

(دكتوراه)الهوية وأثرها في الداخل الفلسطيني/    1109 توفيق المحاميد 
(دكتوراه)/ رةعلل النهي في المعامّلت المالية عند المالكية وتطبيقاتها المعاص   1109 محمود هدار 
(دكتوراه)تغير األقوال عند اإلمام الشافعي وأسبابه/    1101 معتز أحمد 

حواالت اختّلف التكييف الفقهي على المعامّلت المالية المعاصرة )ال أثر  
(دكتوراه)(/ أنموذجاالنقدية وخطابات الضمان   

 1101 أحمد فضيل

م دراسة فقهية 1119أثر الغرر في المعامّلت الممهدة لألزمة المالية العالمية  
(دكتوراه)/ مقارنة  

 1101 مبارك الزهاميل

(دكتوراه)(/ ضيق الوقت وأثره في العبادات )دراسة فقه مقارنة   1101 رشا الزعبي 

(ماجستير)الصكوك الزراعية /    1101 د الرحمن يوسفعب 
ت الشرعية التسبيب القضائي بين الفقه اإلسّلمي وقانوني أصول المحاكما 

/ )دكتوراه(والمدنية  
 1101 أمال عمرية

/ الشرطحاشية الفريمي على التلويح من أول الكتاب إلى نهاية التعليق ب 
 )دكتوراه(

 1101 محمود صبري

/ قياسحكم الشرعي إلى بداية الحاشية الفريمي على التلويح من بداية ال 
 )دكتوراه(

 1101 أحمد الزعبي

 1101 أحمد مناع / )دكتوراه(حاشية الفريمي على التلويح من بداية القياس إلى نهاية الكتاب 
(دكتوراه)/ اآلثار الفقهية واألصولية للرواية بالمعنى   1101 سليمة عبد اهلل 

javascript:
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(ماجستير)/ ارنة بالقانون الكويتيالحبس اإلحترازي للمتهم دراسة فقهية مق   1102 طارق الرشيدي 

 1102 حسين السعود / )ماجستير(الوصية الواجبة وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية 
 1101 بركات بني ملحم (دكتوراه)/ مقاصد الشريعة في األيمان والنذور والكفارات 
(رماجستي)/ عرض ودراسة-تعدد الروايات في فقه اإلمام أحمد   1101 حمود الشراري -
رعية في الكفاءة في الزواج مقوماتها والتفريق لفقدها في المحاكم الش    

(ماجستر)/ السعودية مقارنا بقانون األحوال الشخصية األردني المملكة العربية  
 1101 نايف الجهيني

/ ه المعاصرةالمبادئ العامة لمقصد حفظ النفس في الفقه والقانون وتطبيقات 
(توراهدك ) 

 1100 فتحية الزيادات

نون األحوال الوالية والوصاية في قانون األحوال الشخصية اإلماراتي مقارنا بقا 
(دكتوراه)/ الشخصية األردني  

 علي الجنيدي
 

1100 

 / مّلت الماليةالفروق بين المعاني الحقيقية والمعاني الحكمية وآثارها في المعا 
(دكتوراه)  

 1100 أنس العضايلة

(كتوراهد)/ عقد التملك الزمني في الفقه اإلسّلمي وتطبيقاته المعاصرة   1100 شذى الشياب 
(كتوراهد)/ محل الوفاء في الفقه اإلسّلمي مقارنا بالقانون المدني األردني   1101 طارق عمرو 
/  انوندراسة فقهية مقارنة بين الشريعة والق -الهجرة القسرية وآثارها  

(دكتوراه) - 
 1101 القيسيأحمد 

(/ طبيقيةأسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية )دراسة تأصيلية ت 
(دكتوراه ) 

 

 1101 لؤي خليل

(دكتوراه)/ انوندراسة فقهية مقارنة بين الشريعة والق -الهجرة القسرية وآثارها    1101 حمزة بني عامر -
وراه()دكت ةتنفيذ الحبس على المدين دراسة فقهية قانونية تطبيقي   

 

 1101 علي الزبيدي
)دكتوراه( الظروف الطارئة وتطبيقاتها في عقود األعمال   1101 فوزي العطيات 
وراه(( )دكتفرق النكاح في قانون األسري القطري )دراسة فقهية مقارنة   1115 محمد المراي 
(دكتوراه)/ نفراد في األقوال الفقهية مفهومه وأسبابهالا   1115 مّللأيمن خليل أبو  

(دكتوراه)المصطلحات القضائية/    1115 موسى أبو سويلم 
قه اإلسّلمي التغيرات الحادثة على محل عقد البيع وأثرها على األلتزام في الف 

)دكتوراه( دراسة تأصيلية تطبيقية- - 
 1119 إياد نمر

ني ون المدسقوط المسؤولية المدينة دراسة مقارنة بين الفقه اإلسّلمية والقان 
)دكتوراه( االردني دراسة تأصيلية مقارنة  

 1119 سهير القضاة

)دكتوراه( الجعالة في األعمال مفهومها وتطبيقاتها   1119 جمال الفرا 
 األحكام الغيابية في قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون األحوال 

(الدكتوراه)/ الشخصية األردني  
 1111 رضوان الصرايرة
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ماجستير() صكوك في الشريعة وقانون الكتاب بالعدل العمانيأحكام كتابة ال   1111 محمد العبري 

(دكتوراه)التزاحم في الحقوق/    1111 معن أبو بكر 
(توراهدك)/ الدفوع الشكلية بين الشريعة وقانون أصول المحاكمات المدنية   1111 رائد الكردي 
/ ية األردنيةعر ي المحاكم الشخصية وتطبيقاتها فالمقدرة المالية في األحوال الش 

(دكتوراه ) 
 1111 سميح الزعبي

(دكتوراه)/ رةالضمان في عقود األمانات في الفقه اإلسّلمي وتطبيقاته المعاص   1111 أحمد موسى 

(دكتوراه)/ أثر اإلمام ابن العربي في فقه المالكي   1111 نور الدين ميساوي 
/ من وجهة نظر إسّلميةتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن المرأة  

(ماجستير ) 
 1111 محمد بني ملحم

(توراهدك)/ أسباب اختّلف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد وأثرها الفقهي   
 

 1112 زايد الهبي

(كتوراهد)/ الحيازة ودعاوى حمايتها القضائية دراسة فقهية قانونية مقارنة   1112 رائد الدعامسة 
/ ة مقارنةمي وتطبيقاته القضائية دراسمبدأ نفي الضرر في الفقه اإلسّل 

(دكتوراه ) 
 عبد المجيد ربابعة

 

1112 

(ماجستير)/ الفقه بين التيسير واالنفّلت   1112 بدر الحربي 
/ الفقه اإلسّلمي القواعد الفقهية المتعلقة بالمباشرة والتسبب وتطبيقاتها في 

(ماجستير ) 
 1112 أحمد الحاج خليل

صلى اهلل عليه وسلم المالية ل صرفات الرسوالسياسة الشرعية في ت 
(دكتوراه)/ واالقتصادية  

 1111 محمد أبو ليل

(ماجستير)ء/ منهج ابن فرحون في القضا   
 

 1111 محمد السنيد
 (دكتوراه)/ نظرية توزيع العوائد على عوامل اإلنتاج في الفقه اإلسّلمي 

 

  1110 أيمن الدباغ
(دكتوراه)/    مام مالكالمدخل إلى مذهب اإل  1111  علي أبو يحيى 
(ماجستير)/ بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه اإلسّلمي   1111 صدام حسين 
(ماجستير)/ الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات   0559 مأمون أبو سيف 
(ماجستير)/ مسؤولية الدولة على شؤون الزكاة   

 
 فاطمة خضر 

 

0551 
(رماجستي)/ دراسة فقهية مقارنة :في الفقة االسّلميرجعة واحكامها ال   

 

 0551 محمد السكر
(ماجستير)/ الردة وأثرها على مسائل األحوال الشخصية   

 

 0552 راشد الكيّلني
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  الدورات التدريبية
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 1119 الجامعة األردنية– ساتمركز االستشارات والخدمات والدرا  دورة " اإلعداد للتوفل" 
مركز االستشارات والخدمات   دورة " محادثة متقدمة في اللغة االنجليزية" 

 الجامعة األردنية -والدراسات
1111 

 1111 الجامعة األردنية -دورة " اللغة االنجليزية" مركز االستشارات والخدمات والدراسات 
 1111 الجامعة األردنية -والخدمات والدراساتدورة " اإلدارة العليا" مركز االستشارات  
-دورة بعنوان" المراسم والبروتوكول " مركز االستشارات والخدمات والدراسات 

 الجامعة األردنية
1111 

 -دورة في " إدارة الموارد البشرية " مركز االستشارات والخدمات والدراسات 
 الجامعة األردنية

1112 

الجامعة  -مركز االستشارات والخدمات والدراسات  جليزية"دورة " محادثة اللغة االن 
 األردنية

1112 

" التخطيط االستراتيجي للقيادات العليا" مركز االستشارات والخدمات  دورة 
 الجامعة األردنية-والدراسات

1111 

 0559 الجامعة األردنية-دورة بعنوان طرق القياس والتقويم" كلياة العلوم التربوية 
 

  طة التدريسيةاألنش
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   أثر القواعد األصولية في اختّلف الفقهاء 

   )دكتوراه( نظرية الظروف الطارئة 
   )دكتوراه( صيغ االستثمار االسّلمية المعاصرة 
   وراه()دكت المعاهدات في الفقه اإلسّلمي 
   )دكتوراه( قضايا اجتهادية معاصرة في الزكاة 
   )دكتوراه( الشركة في الفقه اإلسّلمية 
   )دكتوراه( النظام المالي في اإلسّلم 
   )دكتوراه( نظرية التعسف في استعمال الحق 
   )دكتوراه( التعارض والترجيح 
   )دكتوراه(نظرية الضمان 
   )دكتوراه(الفقهية الفروق  
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   )دكتوراه( مناهج البحث في القضاء والسياسة الشرعية 
   )دكتوراه( األحكام القضائية وطرق الطعن فيها 
   )دكتوراه( السياسة الشرعية وتطبيقاتها 
   )دكتوراه( نظرية الدعوى 
   )دكتوراه( التحكيم في الشريعة اإلسّلمية 
   النفس الجناية على 
   قضايا فقهية معاصرة 
   الزواج والطّلق في الفقه اإلسّلمي 
   المعامّلت في الفقه اإلسّلمي 
   أثر القواعد األصولية في اختّلف الفقهاء 
   دراسة قانون األحوال الشخصية األردني )عقد الزواج وآثاره( 
   ق الزواج وآثارها(دراسة قانون األحوال اشخصية األردني )فر  
   أصول المحاكمات الشرعية 
   صكوك وتوثيقات 
   أحكام الديات في الفقه اإلسّلمي 
   مناهج البحث في الفقه اإلسّلمي 
   مقاصد الشريعة اإلسّلمية 
   القواعد الفقهية 
   طرق اإلثبات في الفقه اإلسّلمي 
   نظام اسّلم 
   لطهارة والصّلة والصيامفقه ا 
   فقه الزكاة والحج 
   المدخل إلى الفقه اإلسّلمي 
   قضايا مستجدة في العبادات 
   قتصاد اإلسّلمياال 
   أصول المحاكمات والتطبيقات القضائية 
   تخريج الفروع على األصول 
   فقه األيمان والنذور والحظر واإلباحة 
   المعاوضات والمشاركاتفقه  
   نظام الحكم في اإلسّلم 
   (0فقه األحوال الشخصية ) 
   الحكم الشرعي والدالالت 
   فقه التوثيقات والتبرعات 



                      السيرة الذاتية                              لجامعة األردنية         ا

 

 
15  

   فقه القانون المدني األردني 
   العّلقات الدولية في اإلسّلم 
   فقه العقوبات 
   معامّلت فقهية معاصرة 
   فقه القضاء وطرق اإلثبات 
   القواعد الفقهية 
   الفقه المقارن 
   مناهج البحث في الفقه وأصوله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 1109-1112 الجامعات العربية واإلسّلمية  النظر في عدد من الترقيات العلمية في 
رئاسة وعضوية عدد كبير من لجان مناقشة رسائل الماجستير وأطروحات  

 الدكتوراه في عدد من الجامعات األردنية 
0551-1109 

تقييم عدد كبير من األبحاث العلمية لدى مجّلت علمية محكمة في عدد من  
 الجامعات العربية واإلسّلمية

1111-1109  

 1109-1101 األردن -رابطة علماء األردن / عمان 
 1119-1111 األردن –شركة البركة للتأمين التكافلي / عمان  
 1111- 1112 مجلس اإلفتاء األردني 
 1111- 1112 األردن -مجلس الوعظ واإلرشاد /عمان  
 

  الخبرات اإلعالمية والدعوية
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 خالتاري الخبرات اإلعالمية والدعوية  

 1109-0550 الخطابة والتدريس في عدد من مساجد المملكة 
 1105-1112 إذاعة المملكة األردنية الهاشمية تقديم برنامج" فتاوى على الهواء 
إذاعة المملكة األردنية المشاركة في حلقات كثيرة من برنامج لقاءات عربية  

 بالتعاون مع اتحاد اإلذاعات العربية الهاشمية
1111-1101 

 1101-1110 المشاركة في عدد من الندوات اإلذاعية التلفزيونية 
إذاعة المملكة األردنية إعداد وتقديم برنامج بعنوان " قضايا فقهية معاصرة"  

 الهاشمية
1119-1101 

 1119-1119 إعداد وتقديم برنامج "قراءات فقهية" إذاعة المملكة األردنية الهاشمية 
 1119-1111 إذاعة المملكة األردنية الهاشميةنوان " في رحاب اإلسّلم" إعداد وتقديم برنامج بع 
 1119-1110 إعداد وتقديم برنامج" في ظّلل القرآن" إذاعة المملكة األردنية الهاشمية 
 1111-1111 القيام بعدة دورات لتعليم الحجاج مناسك الحج 
 1111-0559 لمراكز الثقافية اإلسّلميةالقيام بعدة دورات لتدريس الفقه اإلسّلمي في جملة من ا 
 1110-1111 إعداد وتقديم برنامج "اإلسّلم والبيئة". إذاعة المملكة األردنية الهاشمية 
 


